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La nostra font: monument amb història. 

 

    Font a l’entrada del recinte de l’escola, monumnet a Pere Vila 

        Autora: Mar Castan 

 

Objectius  

1. Analitzar a partir de diferents notícies, tant digitals com en paper, les parts d’una notícia. 

2. Redactar una notícia per penjar a la pàgina web de l’escola 

3. Conèixer què és una font de la història i la seva importància en el procés de recerca.    

4. Promoure l’observació i l’anàlisi de fonts documentals com a font d’informació. 

5. Conèixer els valors del personatge que dóna nom a l’escola.  

6. Citar documents d’arxiu  

 

Descripció de la proposta  

Som reporters i hem de fer una noticia relacionada amb la nostra escola i en Pere Vila. 

El punt de partida i l’eix central del nostre treball serà el monument a Pere Vila que hi ha a 

l’entrada de l’escola. 

La proposta consta de tres parts:  

1. A partir de l’observació de diaris en formats diversos (paper i digitals) conèixer 
l’estructura d’una noticia.  

2. Cerca d’informació en documents d’arxiu sobre la font/monument de la nostre escola.  
3. Redactar una notícia per penjar-la a la pàgina web de l’escola. 

 

Aspectes didàctics i metodològics 

S’aniran alternant sessions de treball amb tot el grup classe i sessions en petits grups, els 

alumnes seran protagonistes actius del seu aprenentatge mitjançant les converses de gran i 

petit grup, amb la manipulació de material, amb la interacció amb les noves tecnologies... 

Partint de la mateixa informació, de la cerca d’informació en arxius, ...cadascun dels grups ha 

de redactar una noticia.  
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La cerca d’informació sempre serà pautada per la mestra i en les pàgines que aquesta els 

proporciona.  

La recollida de dades es realitzarà amb ajuda d’una pauta de treball amb unes preguntes que 

ells han de contestar. Les respostes seran la font d’informació que ells necessiten per poder 

redactar la seva notícia.  

 

Per dur a terme el projecte es proposen 15 activitats flexibles i poden variar en funció dels 

coneixements previs dels alumnes i les seves inquietuds.  

 

El material pels alumnes està format per fitxes guió per realitzar la recollida de dades.  

 

Recursos emprats  

• Documentació editat per l’ajuntament de Barcelona (memòria digital catalana).  

• Descripció del monument cercat en “Monuments commemoratius de la ciutat de Barcelona”. 

http://monuments.iec.cat/fitxa.asp?id=625 

• Memòria Esquerra. La Humanitat. Articles de la notícia de l’època (de la inauguració, altres  

http://memoriaesquerra.cat/publicacions/46/314_19321111/Humanitat_La_19321111_7.pdf  

• Ordinadors 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

Aquesta seqüència didàctica està dissenyada de manera global i permet treballar diferents 

àrees curriculars però de manera concreta el Medi i la Llengua.  

Fent referència als continguts, es treballen dins la Dimensió món actual, concretament la 

competència 1 i en l’àmbit lingüístic la comprensió lectora i l’expressió escrita. 

 

Aquesta activitat s’adapta a l’assoliment de moltes competències, donat que els alumnes es 

plantejaran preguntes, faran hipòtesi i utilitzant estratègies de cerca de dades i anàlisi de 

resultats de manera eficient per elaborar una la notícia per penjar-la al blog de l’escola. 

 

Fent ús  de pàgines webs, de fonts d’arxiu, permet potenciar les competències digitals tot 

introduint als alumnes en camps especialitzats. Amb aquestes actuacions s’introdueixen als 

alumnes en el tractament i l’ús de la tecnologia com a mitjà d’informació i comunicació.  

 

La tasca que duran a terme es realitzarà de manera cooperativa i col·laborativa. posant en 

pràctica els valors personals, socials i democràtics, juntament amb la pressa de decisions. Cal 

un consens en les opinions i acceptació dels diversos punts de vista per poder realitzar una 

noticia favorable. Auto-avaluaran la seva capacitat d’aprenentatge i d’autoregulació.  

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Alumnes de cicle mitjà i superior de primària.  

 

http://monuments.iec.cat/fitxa.asp?id=625
http://memoriaesquerra.cat/publicacions/46/314_19321111/Humanitat_La_19321111_7.pdf
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Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

La proposta permet treballar la importància de l’educació des de la figura de Pere Vila, 

personatge que dóna nom a l’escola. A l’hora permet introduir les TIC com a eina de cerca 

d’informació i presentar noves fonts de recerca especialitzades en el tema social-històric. 

Treballem el significat de la paraula immigració d’un personatge català a terres Americanes, 

que és el recorregut contrari al que han realitzat part de les famílies que actualment estan 

escolaritzat al Pere Vila.  

 

Documents adjunts 

Guia pel mestre 

Fitxes de treball per l’alumne. Avaluació/auto-avaluació. 

 

Autoria 

Mª del Mar Castán Serentill.  

Tutora de tercer a l’escola Pere Vila a Barcelona.  

 


